Video on demand-dienst WappZapp komt naar België
Nederlandse video on demand-dienst voor kwaliteitsfilms per direct van start in België
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SAMENVATTING

De video on demand-app WappZapp is vanaf vandaag beschikbaar in België. WappZapp is
een app die gratis video's van meerdere videowebsites samenbrengt in één app. Hierdoor
kun je eenvoudig een persoonlijke tv-avond samenstellen en programma's volgen. Daarnaast
kun je voor €7,99 per maand een abonnement nemen op WappZapp Plus. Hiervoor kun je
onbeperkt kijken naar 2.600 uur aan kwaliteitsfilms, series en documentaires.

D e video on demand-app WappZapp is vanaf vandaag beschikbaar in België. WappZapp is
een app die gratis video's van meerdere videowebsites samenbrengt in één app.
Hierdoor kun je eenvoudig een persoonlijke tv-avond samenstellen en programma's volgen.
Daarnaast kun je voor €7,99 per maand een abonnement nemen op WappZapp Plus.
Dit pakket bevat 2.600 uur aan films, series en documentaires.
Overzicht in het overweldigende video-aanbod
Eerst kon je via de gratis app je persoonlijke tv-avond samenstellen uit de programma's van
bijvoorbeeld Uitzending Gemist, YouTube en andere populaire videoblogs. Door programma's
te volgen, eigen lijsten te maken en tips van de redactie stelt de gebruiker een eigen profiel
samen. Naast het gratis aanbod kun je een abonnement nemen op het betaalde aanbod met
films en documentaires. WappZapp is in Nederland al meer dan 500.000 maal gedownload en
het won een Accenture Innovation Award voor meest innovatieve entertainment bedrijf van
Nederland.
Aanbod van films met ruim 1.500 winnaars van Golden Globes, Oscars en Emmys
Het betaalde aanbod richt richt zich vooral op kwaliteitsfilms: "Mede dankzij de Quality Film
Collectie heeft de WappZapp Plus collectie meer dan 1.500 prijzen en nominaties gewonnen
op de grote festivals zoals de Golden Globes, Oscars en Emmy's," aldus Colin Ellis, medeoprichter van WappZapp. Daarnaast wil WappZapp zich onderscheiden met veel aandacht
voor lokale producties, documentaires, concertregistraties en kinderfilms. "Wij werken
bijvoorbeeld samen met Universcine Belgium, het VOD-initiatief van de onafhankelijke
filmproducers en -verdelers. Ook vind je er de beste documentaires van documentaire
festival IDFA én een kinderhoek met de vrolijke shows van bijvoorbeeld Ernst, Bobbie en de
rest." Op hun blog geeft WappZapp een uitgebreider inkijkje in de collectie.

Nu gratis uitproberen in Vlaanderen
WappZapp is gratis te downloaden en beschikbaar voor Android en iOS. Het Plus pakket is 14
dagen gratis uit te proberen. Het aanbod van WappZapp Plus is alleen beschikbaar in
Vlaanderen en is verwerkt in de WappZapp app. Kijken op de tv kan via 'streaming devices'
als Apple TV. Ondersteuning voor de Chromecast kan binnen enkele weken. Kijken op de pc
en internet-tv volgt binnenkort. De kwaliteit van de films is volledig in HD, verzorgd door VODspecialist ODMedia. Twee weken gratis uitproberen kan door aanmelden op WappZapp.tv.

  

RELEVANTE LINKS

"Wat content betreft is WappZapp het beste alternatief vo...
https://blendle.nl/#item/bnl-adn-2014...
https://blendle.nl/#item/bnl-adn-20140715-3373088

Probeer WappZapp Plus 2 weken gratis
http://plus.wappzapp.tv
http://plus.wappzapp.tv

CITATEN

""Mede dankzij de Quality Film Collectie heeft de WappZapp Plus collectie meer dan
1.500 prijzen en nominaties gewonnen op de grote festivals zoals de Golden Globes,
Oscars en Emmy's""
— Colin Ellis, oprichter
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OVER WAPPZAPP.TV

WappZapp is je eigen, on demand TV portaal. Met TV-gemist, Youtube en populaire videosites in één overzicht. Er

gaat een wereld voor je open: Wat is er populair online? Is er een nieuwe aflevering van je favoriete show? Wat
kijken je vrienden? Dus stop met zinloos zappen door die saaie tv kanalen, zapp door het beste van het web met
WappZapp!
WappZapp biedt meer dan 500.000 Nederlanders hun eigen, online TV portaal. De app won vorig jaar de TNW
Dutch Startup Award voor ‘Best mobile app’ en de Accenture Innovation Award voor 'Meest innovatieve
entertainment bedrijf van Nederland' en was genomineerd als één van de top-5 apps in Nederland
volgens iphoneclub.nl. De start-up is medegefinancierd door Sanoma en richt zich in plaats van op game-consoles
en smart-tv's volledig op 'over-the-top' oplossingen zoals de integratie van Apple TV en de Chromecast.
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Contact informatie

WappZapp.TV
Herengracht 182
1017 RR Amsterdam
The Netherlands
colin@wappzapp.tv
🌐 Algemene website
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